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Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir 
Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl šio regiono, ypač į 2008 m. vasario 20 d. 
rezoliuciją dėl ES strategijos Vidurinės Azijos atžvilgiu1, 2009 m. balandžio 22 d. 
rezoliuciją dėl laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu2, 2009 m. rugsėjo 9 d. dėl 
Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų 
valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystę, sudarymo3 ir 2006 m. sausio 23 d. 
dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose4,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 25 d. su Turkmėnistanu pasirašytą partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimą (COM(1997)693 galutinis), kurio ratifikavimo procedūra 
Europos Sąjungoje dar turi būti užbaigta, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. laikinąjį susitarimą tarp Europos bendrijos, Europos anglių ir 
plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano dėl prekybos ir 
su prekyba susijusių klausimų, kurį Taryba priėmė 2010 m. birželio mėn.(5144/1999),

– atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus tarp ES ir Uzbekistano, 
Kirgizijos ir Kazachstano, kurie galioja nuo 1999 m., taip pat į partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimą su Tadžikistanu, kuris galioja nuo 2010 m. rugpjūčio mėn.,

– atsižvelgdamas į pastaruosiuose susitarimuose numatytus straipsnius dėl žmogaus teisių,

– atsižvelgdamas į Susitarimo memorandumą energetikos srityje, kurį 2008 m. 
gegužės mėn. pasirašė Europos Sąjunga ir Turkmėnistanas,

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktą, kuriuos Turkmėnistanas yra pasirašęs,

– atsižvelgdamas į pranešėjos apsilankymą Turkmėnistane 2010 m. birželio mėn., 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0007/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Bendrijų ir Turkmėnistano Respublikos (toliau – Turkmėnistanas) 
santykius vis dar reglamentuoja Europos ekonominės bendrijos, Europos atominės 
energijos bendrijos ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 1989 m. gruodžio mėn. 

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA (2009) 0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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sudarytas Susitarimas dėl prekybos bei komercinio ir ekonominio bendradarbiavimo; 
kadangi šiame susitarime nėra straipsnių dėl žmogaus teisių ir nenumatoma parama 
siekiant plėtoti demokratiją, teisinės valstybės principus, pagarbą pagrindinėms teisėms ir 
tvarią ekonominę bei socialinę šalies plėtrą,

B. kadangi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS) su Turkmėnistanu buvo 
parafuotas 1997 m. ir pasirašytas 1998 m.; kadangi nuo to laiko PBS ratifikavo trylika 
valstybių narių (Prancūzija ir Jungtinė Karalystė dar turi tai padaryti) ir kadangi dvylika 
naujų valstybių narių jį ratifikavo pasirašydamos bendrą protokolą; kadangi 2004 m. 
Turkmėnistanas ratifikavo PBS,

C. kadangi visų šalių ratifikuotas PBS bus sudarytas pradiniam 10 metų laikotarpiui, po kurio 
jis bus kasmet atnaujinamas, jei nė viena šalis jo nenutrauks; kadangi, siekdamos 
atsižvelgti į pokyčius, šalys gali iš dalies keisti PBS,

D. kadangi Europos Parlamentas 2009 m. balandžio mėn. pritarė laikinajam prekybos 
susitarimui su Turkmėnistanu

E. kadangi Turkmėnistanas, kurio režimas plačiu mastu buvo pripažįstamas kaip 
nedemokratinis, 15 metų buvo de facto izoliuotas nuo tarptautinės bendruomenės; kadangi 
2006 m. gruodžio mėn. į valdžią atėjus naujam prezidentui šalis vis dažniau 
bendradarbiauja ir užmezga kontaktus su kitomis pasaulio šalimis,

F. kadangi dėl minėtų priežasčių Turkmėnistane vyksta reikšmingas reformų procesas, kai iš 
naujo svarstomi svarbiausi teisės aktai ir rengiama nauja konstitucija; kadangi siekiant 
daryti pažangą keliose pagrindinėse srityse, būtent asmens laisvės, žmogaus teisių, teisinės 
valstybės ir teisėsaugos institucijų atskaitomybės srityse, reikia įtvirtinti pažangos tempą 
demokratizacijos link užtikrinant aiškią politinę valią,

G. kadangi siūlomo PBS 2 straipsnyje nurodoma, kad pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga –
tai pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms; kadangi PBS – svarbus žingsnis 
siekiant, kad Turkmėnistanas atsivertų Europos Sąjungai, taip pat siekiant užtikrinti 
Turkmėnistano vidinį demokratizacijos procesą,

H. kadangi strateginiai, politiniai ir ekonominiai pokyčiai bei vis iškylančios tarpregioninės 
saugumo problemos Vidurinėje Azijoje daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį pačios 
Europos Sąjungos interesams ir kadangi Turkmėnistane daroma pažanga – taip pat su 
stabilumu Afganistane susijęs veiksnys,

Bendrosios nuostatos

1. pripažįsta, kad, nepaisant neseniai padarytos vilčių teikiančios pažangos, Turkmėnistane 
vis dar sunku užtikrinti demokratijos, teisinės valstybės principus ir pagarbą žmogaus 
teisėms bei pagrindinėms laisvėms; tačiau tvirtai įsitikinęs, kad, turinti mintyje Europos 
Sąjungos ir Turkmėnistano santykius, atėjo laikas sudaryti ambicingesnį ir oficialesnį 
susitarimą, kuris yra būtinas siekiant skatinti šalies reformas ir stiprinti bendradarbiavimą;

2. pabrėžia, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, siekiant įsteigti Europos išorės veiksmų 
tarnybą ir užtikrinti stipresnius ir nuoseklesnius ES veiksmus Vidurinėje Azijoje, būtina 
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garantuoti ambicingesnį ES dalyvavimą, o tam sąlygas sudarytų minėtojo susitarimo 
ratifikavimas;

3. ragina Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę, ratifikavus PBS ir gavus Turkmėnistano 
vyriausybės sutikimą, siekti kuo greičiau įkurti nuolatinę ES delegaciją Ašchabade;

4. todėl mano, kad PBS turėtų būti ratifikuojamas, ir ragina ratifikavimo proceso dar 
nepabaigusias valstybes nares jį kuo skubiau pabaigti;

Demokratija ir žmogaus teisės

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Turkmėnistane padaryta pažanga, nors ji ir nedidelė, siekiant 
demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms, tačiau tai vis dar netvirtas procesas ir jam gali 
atsirasti kliūčių; todėl ragina, kad Taryba, Komisija ir Parlamentas, laikydamiesi 
susitarimo 2 straipsnyje nustatyto principo, kas dvejus metus peržiūrėtų PBS; pabrėžia, 
kad tuo atveju, jeigu žmogaus teisės yra nuolat pažeidinėjamos, išlieka PBS sustabdymo 
galimybė;

6. pabrėžia, kad Turkmėnistanas yra daugelio tarptautinių susitarimų šalis, todėl turi laikytis 
įsipareigojimo visomis aplinkybėmis gerbti ir ginti žmogaus teises; pareiškia, kad yra 
pasirengęs didinti ES paramą demokratijos ir žmogaus teisių srityje, ypač visapusiškai 
pasinaudodamas Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone bei kitomis 
priemonėmis, skirtomis reformų procesui šalyje remti;

7. apgailestauja dėl to, kad praeityje Europos Parlamento diskurse ir veiksmuose, 
susijusiuose su žmogaus teisėmis, buvo stokojama nuoseklumo, ir mano, jog itin svarbu, 
kad būtų įgyvendinama tolesnių rezoliucijų ir sprendimų sistema; taigi ragina Komisiją ir 
Tarybą informuoti Parlamentą apie visus pokyčius Turkmėnistane po to, kai bus priimta ši 
rezoliucija siekiant užtikrinti, kad per kiekvieną naują Parlamento kadenciją PBS peržiūra 
kas dvejus metus būtų nuosekliai vykdoma;

8. pabrėžia, kad sudarius PBS bus labiau skatinamas ne tik ES ir Turkmėnistano 
vyriausybės, bet ir ES ir visų susijusių Turkmėnistano visuomenės atstovų ilgalaikis ir 
konstruktyvus dialogas; pritaria tam, kad pagal PBS 82 straipsnį numatyta įsteigti Europos 
Parlamento ir Turkmėnistano Parlamento (Medžliso) parlamentinio bendradarbiavimo 
komitetą, ir pabrėžia, kad Europos Parlamentas ateinančiais metais turi atidžiai stebėti 
Turkmėnistane vykstančius pokyčius ir PBS įgyvendinimą;

9. primygtinai reikalauja, kad politinės partijos būtų kuriamos nepriklausomai nuo esamos 
valdančiosios partijos (Turkmėnistano demokratinės partijos) interesų, ir pritaria naujos 
politinės partijos, Žemės ūkio partijos, sukūrimui; ragina Turkmėnistano valdžios 
institucijas užtikrinti, kad visos politinės partijos galėtų visapusiškai dalyvauti laisvuose ir 
sąžininguose rinkimuose;

10. pritaria Turkmėnistano vyriausybės ir kitų organizacijų bei agentūrų, pvz., JT, ES, ESBO 
arba ZTG (Vokietijos NVO) bendradarbiavimui vyriausybinių institucijų ir demokratinių 
procedūrų pertvarkymo klausimu; atkreipia dėmesį į tai, kad mokymasis atsižvelgiant į 
geriausią praktiką, Europos valstybių rinkimų stebėjimas ir mokymo seminarų dalyvaujant 
ES valstybių narių pareigūnams organizavimas – teigiami žingsniai reformuojant 
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Turkmėnistano politinį gyvenimą, ir ragina Turkmėnistano vyriausybę toliau įgyvendinti 
šias programas ir priimti pagalbos šioje srityje pasiūlymus; atkreipia dėmesį į Europos 
namų Ašchabade gerai atliktą darbą;

11. pritaria tam, kad glaudžiau bendradarbiaujama su JT elgesio su kaliniais klausimu, tačiau 
pažymi, kad šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti; šiuo tikslu ragina Turkmėnistano 
vyriausybę toliau vykdyti pataisos sistemos reformas remiantis tarptautiniais 
įsipareigojimais; ragina valdžios institucijas Ašchabade teikti skaidrias ir išsamias 
ataskaitas dėl šiuo metu Turkmėnistane laikomų kalinių;

12. atkreipia dėmesį į tam tikrą pažangą, padarytą saviraiškos ir žiniasklaidos laisvės srityje, 
taip pat į tai, kad buvo panaikinta daug iki 2006 m. galiojusių apribojimų; tačiau ragina 
Turkmėnistaną toliau liberalizuoti prieigą prie informacijos ir suteikti galimybę vystyti 
įvairesnę žiniasklaidą tiek leidybos, tiek televizijos ir radijo laidų transliavimo srityse;

13. pritaria tam, kad neseniai buvo sumažintas narių skaičiaus reikalavimas, taikomas siekiant 
įregistruoti religines bendruomenes, taip pat tam, kad apskritai yra pokyčių religinių arba 
kitokių mažumų teisių apsaugos srityje;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat kyla abejonių dėl Turkmėnistano įsipareigojimo 
puoselėti savo piliečių laisvę keliauti už šalies teritorijos ribų; ragina Turkmėnistano 
valdžios institucijas pateikti informacijos apie atvejus, kai buvo neišduota išvykimo iš 
šalies viza; ragina Turkmėnistano vyriausybę panaikinti išvykimo vizų sistemą;

15. ragina Turkmėnistano valdžios institucijas panaikinti apribojimus, taikomus pilietinės 
visuomenės organizacijoms, ir skatinti steigti daugiau pilietinių organizacijų;

16. susirūpinęs pažymi, kad Turkmėnistanas iki šiol dar neratifikavo Konvencijos prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvinio 
protokolo, ir primena, kad ši tarptautinė sistema ar kitos panašios sistemos yra itin 
svarbios siekiant gerinti elgesį su kaliniais – praeityje šioje srityje Turkmėnistanas 
susidurdavo su problemomis;

Vystymasis

17. ragina Turkmėnistano valdžios institucijas nedelsiant spręsti plačiai paplitusios korupcijos 
problemą ir visapusiškai ištirti visus kaltinimus, suteikti apsaugą pranešėjams apie 
korupcijos atvejus ir skaidriai nagrinėti visas bylas siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo; ragina Europos Komisiją suteikti Turkmėnistano valdžios institucijoms 
visapusišką pagalbą siekiant įgyvendinti kovos su korupcija veiksmų planą;

18. išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie rimtas sistemines problemas švietimo sistemoje, 
ypač dėl didelio mokytojų trūkumo, taip pat dėl to, kad dauguma Turkmėnistano 
universitetų diplomų paprastai nepripažįstami ES ir už jos ribų, ir atvirkščiai; ragina 
Turkmėnistano vyriausybę pripažinti švietimo sektoriaus vystymą vienu iš savo 
pagrindinių prioritetų; ragina Komisiją ir valstybes nares siūlyti Turkmėnistanui konkrečią 
pagalbą siekiant reformuoti švietimo sektorių;

19. ragina Turkmėnistano valdžios institucijas toliau tęsti sveikatos priežiūros sistemos 
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reformas ir ypač sutelkti dėmesį į personalo mokymą ir etikos klausimus; ragina Europos 
Komisiją ir Turkmėnistano vyriausybę bendradarbiauti šiais klausimais siekiant, kad 
Turkmėnistano žmonės galėtų pasinaudoti Europos patirtimi ir geriausia praktika; 
atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad Turkmėnistano vyriausybė neseniai pakvietė 
Norvegijos Raudonąjį Kryžių pradėti veiklą šalyje;

Prekyba ir energetika

20. pripažįsta didelę Turkmėnistano energijos išteklių vertę ir potencialą ES ir visai Vidurinei 
Azijai; atkreipia dėmesį į tai, kad ES yra didžiulių gamtinių dujų rezervų, kuriuos turi 
Turkmėnistanas, tik viena iš galimų pirkėjų; pripažįsta, kad Turkmėnistano vyriausybė 
šiuo klausimu laikosi atviro požiūrio, taip pat pripažįsta tai, kad pagrindiniai Europos 
vamzdynų projektai, pvz., „Nabucco“ projektas, priklausys nuo dujų importo iš 
Turkmėnistano, taigi glaudesnis bendradarbiavimas yra abipusis tikslas;

21. tačiau taip pat atkreipia į naujausią energijos technologijų pažangą, pvz., skalūnų dujas, 
suskystintas gamtines dujas (angl. LNG), atsinaujinančiuosius energijos išteklius, taip pat 
įvairius transporto klausimus, dėl kurių vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu gali iškilti 
abejonių dėl Turkmėnistano dujų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje; taigi pabrėžia, 
kad, siekdamas kitą dešimtmetį išvengti rimtų finansinių problemų, Turkmėnistanas turi 
įvairinti ekonomiką;

22. laikosi nuomonės, kad Turkmėnistanas, siekdamas įgyvendinti savo su energijos tiekimu 
ES susijusias galimybes, sudarydamas atitinkamus sandorius privalo laikytis skaidrumo ir 
atskaitomybės principų; ragina Turkmėnistano vyriausybę netolimoje ateityje glaudžiai 
bendradarbiauti vykdant Gavybos pramonės įmonių skaidrumo iniciatyvą (angl. EITI) ir 
užtikrinti, kad būtų parengtos reikiamos priemonės šiai užduočiai įvykdyti;

23. pabrėžia, kad reikia taikyti atviras ir skaidrias procedūras skiriant naftos ir dujų gavybos 
leidimus, taip pat užtikrinti tinkamą pasiūlymų teikimo procesą ir visiškai atskleisti, kaip 
panaudojamos pajamos; primena, kad valdžios institucijoms Ašchabade pareikšti sunkūs 
kaltinimai dėl iš gamtinių dujų gautų pajamų panaudojimo asmeniniais tikslais ir plačiai 
paplitusios korupcijos;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinė PBS nuostata – tai tolesnis geresnių prekybos 
santykių vystymas ir kad Turkmėnistanas traktuojamas kaip galimas svarbus ES ir jos 
valstybių narių prekybos partneris Vidurinėje Azijoje; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Turkmėnistano teritorija yra Rytų–Vakarų ir Šiaurės–Pietų kryžkelėje, todėl laikosi 
nuomonės, jog ir Turkmėnistano, ir ES piliečiai gautų naudos, jeigu prekyba būtų 
intensyvinama;

25. ragina Turkmėnistano vyriausybę nacionaliniu mastu priimti strategiją siekiant skatinti 
konkurencingą ekonomiką ir atsižvelgti į didelį vienu pagrindiniu ištekliu grindžiamos 
ekonomikos pavojų, taip pat į poreikį skatinti vietinę nuosavybę ir investicijas;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir Turkmėnistano vyriausybei ir parlamentui.


